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UNDERVISNINGSPLAN 

  

Uddannelse: Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab 

Modul (nr. + navn): Modul 2 a. Videnskabsteori og kulturanalyser – kvalitative metoder 

ECTS: 10 

Semester + år: Efterår 2017 

Undervisningssted: Emdrup og Aarhus 

  

 

 

Modulansvarlig og e-mailadresse  

Malou Juelskjær malou@edu.au.dk 

 

Øvrige undervisere og e-mailadresser 

Helene Falkenberg HFA@ucc.dk  

Jette Kofoed jeko@edu.au.dk  

Dorthe Staunæs dost@edu.au.dk 

Anders Kruse Ljungdalh ankl@edu.au.dk  

 

Undervisere i forbindelse med kollektiv vejledning: 

Heidi Zuschlag hezu@edu.au.dk  

Camilla Nørgaard cn@edu.au.dk  

 

Undervisningstidspunkt (jf. kursuskatalog) 

Se timeplan: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/timeplaner/ 

*Modulkoordinator bedes tjekke linket om lokaler og tidspunkter passer 

 

Mål og indhold (jf. gældende studieordning) 

Se gældende studieordning: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/ 

 

Prøveform/eksamen 

Se gældende studieordning: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/ 

Eksamensdatoer: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/dato/ 

 

Vejledning og feedback 

Der er knyttet kollektiv vejledning til modulet (uge 40 + uge 46) samt kort feedback på 

eksamensopgaver.  

 

Evaluering 

Spørgeskemaundersøgelsen sendes til de studerende via mail og kan også tilgås via BlackBoard. På 

næstsidste undervisningsgang besvarer de studerende individuelt spørgeskemaet, og på sidste 

undervisningsgang drøftes resultatet med de studerende på holdet.  

*Se nærmere: http://edu.medarbejdere.au.dk/undervisere/undervisningsevaluering/ 

 

 

 

Litteratur 

Der er knyttet et kompendium til modulet.  

 

mailto:malou@edu.au.dk
mailto:HFA@ucc.dk
mailto:jeko@edu.au.dk
mailto:dost@edu.au.dk
mailto:ankl@edu.au.dk
mailto:hezu@edu.au.dk
mailto:cn@edu.au.dk
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/timeplaner/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/dato/


 2 af 12 

 

Undervisningsplan 

 

Session Undervisningstema Underviser 

1 

 

Introduktion til modulet og til kvalitative metoder 

 

 

 

Malou Juelskjær 

2 Interview som en flerhed af kvalitative 

undersøgelsespraksisser 

 

Malou Juelskjær 

3 Observationer som en flerhed af kvalitative 

undersøgelsespraksisser 

 

Helene Falkenberg 

4 Etik i kvalitative undersøgelsespraksisser Jette Kofoed 

5 Kollektiv vejledning  Malou Juelskjær 

Camilla Nørgaard 

Heidi Zuschlag 

6 Kvalitative metoder på arbejde (del 1)  Malou Juelskjær/ 

Dorthe Staunæs 

7 Kvalitative metoder på arbejde (del 2): Når kvalitativ 

forskning er på arbejde i (politiserede) 

organisationer 

  

Dorthe Staunæs 

8 Sygdom som kilde til erkendelse Anders Kruse 

Ljungdalh 

9 Opsamling; videnskabsteori og kulturanalyser – 

kvalitative metoder 

Malou Juelskjær 

10 Kollektiv vejledning  Malou Juelskjær 

Camilla Nørgaard 

 Heidi Zuschlag 

 Uge 51: feedback på opgaver  
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Session 1.  

Titel: Introduktion til modulet og til kvalitative metoder 

Forelæser: Malou Juelskjær 

 

 

Indhold: 

 

Denne session vil introducere modulet og de grundlæggende præmisser, udfordringer og dilemmaer 

i forbindelse med kvalitativ forsknings- og undersøgelsesmetoder.  

Sessionen vil anskueliggøre, hvordan kvalitative metoder vedrører praktiske akademiske 

færdigheder i bevægelsen fra forskningsspørgsmål til undersøgelsesspørgsmål til valg og design af 

metoder. Samtidig vil det anskueliggøres, hvordan kvalitative forsknings- og undersøgelsespraksisser 

vedrører skabende og uforudsigelige processer.  

Metoderne er uløseligt forbundet med videnskabsteoretiske forankringer, feltspecifikke 

problematikker og forskerens/forskningens kundskabsambitioner.   

Den studerende skal gennem modulet lære at håndtere spændet mellem det praktiske og det 

uforudsigelige samt at læse kvalitative empiriske studier med denne viden om hvordan metoderne 

åbner og lukker for muligheder og viden.  

 

Sessionen skal bidrage til at give de studerende får: 

 viden om modulets indhold og formål og forventningerne til dem i form af aktiv deltagelse og 

forberedelse  

 introduktion til kvalitativ metode og indsigt i dilemmaer og udfordringer i relation til kvalitativ 

forskning  

 viden om kvalitative dataproduktionsmetoder – styrker og svagheder 

 begyndende færdigheder i forhold til at analysere og vurdere forskellige 

dataproduktionsmetoders egnethed i forhold til en specifik problemstilling 

 

 

Litteratur knyttet til undervisningen:  

 

Järvinen og Mik-Meyer (2017) Kvalitative analysetraditioner i samfundsvidenskabelig forskning (s. 

9-17) 8 sider. 

Munk, K m.fl. (2015). Kvalitativ metode på afveje: ophav, kritik, nye perspektiver (s. 9-22) 13 sider. 

Brinkmann, S. og Tanggaard, L. (2015) Kvalitative metoder, tilgange og perspektiver: en 

introduktion (s. 13 – 24) 10 sider.  

Henningsen, I. & D.M. Søndergaard (2000). Forskningstraditioner krydser deres spor.  Kvalitative 

og kvantitative sociokulturelle empiriske forskningsmetoder. I: Kvinder, køn og forskning 4, 26-38, 

12 sider  

Christensen, G. og Jensen TB. (2005) Indledning – ekskursion I et postmoderne metodelandskab (s. 

7-21) 14 sider. 

Haraway D. Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 

Perspective. Feminist Studies. 1988;14(3):575. (s. 575-599) 26 sider. 

https://www.jstor.org/stable/3178066?seq=1#page_scan_tab_contents 

 

Kousholt, D. (2000) Hvad jeg lærte om forskning i min sovepose (s. 60-62) 3 sider.  

 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Se information på blackboard en uge forud for undervisningen.  

 

  

https://www.jstor.org/stable/3178066?seq=1#page_scan_tab_contents
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Session 2 

Titel: Interview som en flerhed af kvalitative undersøgelsespraksisser 

Forelæser: Malou Juelskjær 

 

 

Indhold: 

Denne session sætter fokus på interview som undersøgelses- og forskningspraksis. Der introduceres 

til forskellige interviewbaserede studier af specifikke felter og de metodologiske implikationer, der 

forbinder sig til de specifikke studier. Forskellige tilgange til interview præsenteres og drøftes. 

Ligeledes drøftes metodologiske overvejelser og hvilke slags indsigter interviews kan medvirke til at 

producere. Konkrete trin eller faser i forbindelse med planlægning og gennemførelse af 

observationsstudier præsenteres.   

 

Sessionen skal bidrage til at den studerende får  

• Viden om interviewbaserede studier og metodologiske refleksioner i forbindelse med hermed  

• Viden om metodiske overvejelser, herunder planlægning og gennemførelse af interview  

 

 

 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Juelskjær, M., Falkenberg, H., Larsen, V. (2017). Students of reforms. Investigating the enactment of 

student voices in research on reform. International Journal of Qualitative Studies in Education. In 

press. 28 sider 

Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (2015): Interviewet: Samtalen som forskningsmetode. I Kvalitative 

metoder – en grundbog (red.) Brinkmann, S. og Tanggaard, L. Hans Reitzels Forlag.  Kapitel 1.(s. 

29-53) 25 sider. 

Gulbrandsen, L. M. (2017) Livsformsinterview med børn. I Interview med børn. Red. Jan 

Kampmann m.fl. København, Hans Reitzels Forlag (s. 51-68) 17 sider.  

Rasmussen, K. (2017) Det gående interview. I Interview med børn. Red. Jan Kampmann m.fl. 

København, Hans Reitzels Forlag (s. 69-91) 22 sider 

Faxe, P. (2016). Mentioning the unmentionable : photo interviewing as a way through a 

methodological crisis in sensitive research matters. Kvinder, køn & forskning, Årg. 24, nr. 2/3 (s.72-

85). 12 sider. 

  

 

Supplerende læsning (findes i BA kompendium modul uddannelsesforskningens metoder): 

Staunæs, D. & D. M. Søndergaard (2005). Interview i en tangotid. I: Järvinen, M. & M. Mik-Meyer 

(red): Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. København, Hans Reitzels Forlag, 49-73. 

24 sider 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Se blackboard  

 

  



 5 af 12 

Session 3 

Titel: Observation som en flerhed af kvalitative forskningspraksisser 

Forelæser: Helene Falkenberg  

 

 

Indhold: 

Denne session sætter fokus på observation som undersøgelses- og forskningspraksis. Der 

introduceres til forskellige observationsstudier af specifikke felter og de metodologiske 

implikationer, der forbinder sig til de specifikke studier. Forskellige tilgange til observationsstudier 

præsenteres og drøftes. Ligeledes drøftes metodologiske overvejelser og hvilke slags indsigter 

observationsstudier kan medvirke til at producere. Konkrete trin eller faser i forbindelse med 

planlægning og gennemførelse af observationsstudier præsenteres.   

 

Sessionen skal bidrage til at den studerende får  

• Viden om observationsstudier og metodologiske refleksioner i forbindelse med 

observationsstuder  

• Viden om metodiske overvejelser, herunder planlægning og gennemførelse af observationsstudier  

 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 

Järvinen, M., & Mik-Meyer, N. (Eds.). (2005). Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv : 

interview, observationer og dokumenter (1. udgave ed.). (kapitel 5) Kbh.: Hans Reitzel. S. 97-120. 23 

sider.  

Szulevicz, T. (2015): Deltagerobservation. I Kvalitative metoder – en grundbog (red.) Brinkmann, S. 

og Tanggaard, L. Hans Reitzels Forlag.  Kapitel 3.(s. 81-95) 14 sider. 

Andersen, P. Ø. (2005). Observationer i institutions- og klasserumsforskning. I Psykologiske & 

pædagogiske metoder. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i praksis (s. 181-202). 

Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 21 sider.  

Pink, S. (2008): An urban tour: The sensory sociality of ethnographic place-making. Ethnography 

2008 9.  

Falkenberg, H. (2016): Analyzing fieldnotes of Fieldwork in Lower secondary Schools. SAGE 

Research Methods Cases Education. 15  

 

Forberedelse til undervisningen: 

Se blackboard  

  

https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/analyzing-fieldnotes-of-fieldwork-in-lower-secondary-schools(fd4db05a-30a0-4c44-af05-578cace534a8).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/journals/sage-research-methods-cases-education(045049af-00e4-4708-a745-948d188703b2).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/journals/sage-research-methods-cases-education(045049af-00e4-4708-a745-948d188703b2).html
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Session 4 

Titel: Etik i kvalitative undersøgelsespraksisser 

Forelæser: Jette Kofoed 

 

 

Indhold: 

Formålet med denne sesssion er både at introducere til forskningsintegritet og til etik. 

Sessionen vil introducere til forskningsintegritet, som dette kommer til udtryk i nationale og 

internationale code of conducts for research integrity.   

Sessionen vil yderligere anskueliggøre, hvordan etik angår alle faser af forskningsprocessen og ikke 

kan reduceres til tjeklister, hvor informeret samtykke og anmeldelse af forskningsprojekter til 

Datatilsynet sikrer etikken. Tværtimod er et etik foldet ind i såvel formulering af 

forskningsspørgsmål, kontakt til felten, interview, observation (eller andre metoder), transskription, 

analyse og formidling.  

Der er således både regelsæt, der guider forskningen og samtidig overskrider etiske udfordringer ofte 

regelmæssighed, og kommer i mere rodede udfordringer. Begge issues er forskningsanliggender.  

Sessionen vil introducere til begge dele, og vise hvorledes forskningsintegritet og etik også er et 

kontinuerligt anliggende for studenterprojekter. 

 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Guillemin, M. & Gillam, L. (2004). Ethics, Reflexivity, and “Ethically Important Moments” in 
Research. Qualitative Inquiry, 10(2), 261-280.  

Hoeyer, K., Dahlager, L. & Lynöe, N. (2005). Conflicting notions of research ethics. The mutually 
challenging traditions of social scientists and medical researchers. Social Science & Medicine, 
61, 1741-1749.  

Kousholt, D. & J. Kofoed (2011) Etiske fordringer og multiple temporaliteter. Indledning i 

særnummer om etik, Nordiske Udkast 1-2. 

 
Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi, Det etiske, Den 
nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora 2016 
https://www.etikkom.no/globalassets/documents/publikasjoner-som-
pdf/60125_fek_retningslinjer_nesh_digital.pdf  
 
The Danish Code of Conduct for Research Integrity http://ufm.dk/publikationer/2014/filer-

2014/the-danish-code-of-conduct-for-research-integrity.pdf  

 

Forberedelse til undervisningen: 

De studerende forventes at have læst den angivne litteratur samt at have orienteret sig på følgende 

hjemmesider 

http://forskerportalen.dk/da/ fra Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde 

http://www.au.dk/forskning/ansvarligforskningspraksis/ Aarhus Universitets hjemmeside om 

ansvarlig forskningspraksis, med links videre til relevante sites 

  

https://www.etikkom.no/globalassets/documents/publikasjoner-som-pdf/60125_fek_retningslinjer_nesh_digital.pdf
https://www.etikkom.no/globalassets/documents/publikasjoner-som-pdf/60125_fek_retningslinjer_nesh_digital.pdf
http://ufm.dk/publikationer/2014/filer-2014/the-danish-code-of-conduct-for-research-integrity.pdf
http://ufm.dk/publikationer/2014/filer-2014/the-danish-code-of-conduct-for-research-integrity.pdf
http://forskerportalen.dk/da/
http://www.au.dk/forskning/ansvarligforskningspraksis/
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Session 5 

Titel: kollektiv vejledning 

Forelæser: Malou Juelskjær, Heidi Zuschlag, Camilla Nørgaard  

 

 

Indhold: 

Vi skal arbejde med udvikling af kvalitative undersøgelsesdesign.  

 

 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Såvel litteratur som forberedelse vi blive gjort tilgængelig på blackboard.  

 

Forberedelse til undervisningen: 

Se blackboard.  
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Session 6 

Titel: Kvalitative metoder på arbejde (del 1). 

Forelæser: Malou Juelskjær / Dorthe Staunæs  

 

 

Indhold: 

Formålet med undervisningsgang 6 og 7 er at give den studerende kendskab til og evne til at 

analysere de komplekse processer, der kan finde sted, når kvalitativ metode går på arbejde. Vi slår 

ned på to arbejdsfelter hhv. når forskningsresultater skal bruges til at løfte organisatoriske opgaver 

(fx gennem oparbejdelse af data-literacy, et nyt sprog og anbefalinger), og når kvalitative 

forskningsresultater skal leveres tilbage til det undersøgte felt, fx uddannelsesorganisationer (i form 

af fx en rapport med begreber og tal). 

Undervisningens præmisser er, 1) at forskningsprocesser og resultater har performative effekter, dvs. 

de kommer til at skabe nye betingelser for organisationens arbejde – og forskerens, og 2) at 

forskeren - uanset om denne arbejder som ’in house-konsulent’ i en organisation eller er ekstern 

(som fx universitetsansat forsker) -  altid allerede står i en relation til det undersøgte og har et ansvar 

for at tage vare på såvel det undersøgte som relationen. Dette implicerer en etik og en affirmativ 

kritik.  

Undervisningen på session 6 undersøger gennem cases komplekse forskningsdesigns som 

læringslaboratorier, dataproduktionsformater og etiske problematikker og hvordan man kan bedrive 

dette på en affirmativ kritisk måde: dvs. hvordan man kan indgå i samarbejder, hvor man kritisk 

konstruktivt og udviklende ’flytter’ et praksisfelt – og samtidig flytter et forskningsfelt. 

 

 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Staunæs, D., Nickelsen, N. C. M., Dupret, K., Adriansen, H. K., & Høyrup, S. (2014). 

Læringslaboratorier og -eksperimenter. In H. A. K. D. S. H. N. C. N. Dorthe Staunæs (Ed.), 

Læringslaboratorier og -eksperimenter (pp. 7-32): Aarhus Universitetsforlag. 25 sider.  

 

Aakjær, M. K. & Darsø, L. (2014). Innovative læringsrum: at krydse grænserne for det (u)mulige. I D. 

Staunæs, H. K. Adriansen, K. Dupret Søndergaard, S. Høyrup Pedersen, & N. C. Nickelsen (red.), 

Læringslaboratorier og eksperimenter (Kapitel 3, s. 60-85). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 25 

sider.  

 

Butler, Judith. 2003. “What is Critique? An Essay on Foucault's virtue” (2000). In The Judith Butler 
reader, edited by Judith Butler and Sara Salih. Malden, MA: Blackwell Pub. 

 

”Big Brother er på vej i folkeskolen. Vi står med en dataetisk udfordring” Berlingske Tidende, 13/4-

17/Vibeke Lyngklip Svansø.   

 

Forberedelse til undervisningen: 

Se blackboard.  
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Session 7 

Titel: Kvalitative metoder på arbejde (del 2): Når kvalitativ forskning er på arbejde i (politiserede) 

organisationer 

Forelæser: Dorthe Staunæs 

 

 

Indhold: 

I undervisningen på session 7 eksperimenterer vi gennem cases vedrørende konstruktion og 

modtagelse af forskningsresultater i forskellige organisatoriske sammenhænge med 1) analyser af, 

hvordan den kvalitative forskning kan gå på arbejde i (politiserede) organisationer og 2) vi fortsætter 

begrebsliggørelser af den kvalitative forsknings intervention, fund og (affirmative) kritik.  

 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

MacLure, M. (2015). The 'new materialisms': a thorn in the flesh of critical qualitative inquiry? 
Critical Qualitative  Inquiry. G. Canella, M. Perez and P. Pasque. California, Left Coast Press. 

Staunæs, D. & D.M. Søndergaard (2007). Nyttige resultater i en tangotid. I: Nordiske Udkast, 35 (1): 
6-25. 
 
Kofoed, J. & D. Staunæs (20 En etisk forsvarlig tøven. / Kofoed, Jette; Staunæs, Dorthe. 
Konflikt i kvalitative studier. red. / Lene Tanggaard; Frederik Thuesen; Kathrine Vitus. 1.udg. 
København : Hans Reitzel, 2014. s. 231-258 
 

 

Forberedelse til undervisningen:  

Læse litteraturen og skriv nogle korte sætninger om deres forståelser af intervention, fund, etik og 

kritik. Se blackboard. Der vil ugen forinden blive oploadet case-eksempler, der forventes læst til 

undervisningen.  

  

http://pure.au.dk/portal/da/persons/dorthe-staunaes(b6de50a1-3b2c-4f12-89f8-ebf5a790d55a)/publications/nyttige-resultater-i-en-tangotid(ea9f26e0-2e12-11dc-aa58-000ea68e967b).html
http://pure.au.dk/portal/da/persons/dorthe-staunaes(b6de50a1-3b2c-4f12-89f8-ebf5a790d55a)/publications/en-etisk-forsvarlig-toeven(a3c24193-2840-4e57-a6f1-2aaa90f46155).html
http://pure.au.dk/portal/da/persons/jette-kofoed(641b3779-e4ce-4fb4-86c9-a92ce25dab77).html
http://pure.au.dk/portal/da/persons/jette-kofoed(641b3779-e4ce-4fb4-86c9-a92ce25dab77).html
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Session 8 

Titel: Sygdom som kilde til erkendelse 

Forelæser: Anders Kruse Ljungdalh 

 

Formål 

Efter endt session har de studerende: 

- fået kompetence til kritisk at kunne diskutere forskellige videnskabsteoretiske positioner og 

problemstillinger i kvalitativ forskning 

- fået viden om og kompetence til at håndtere konkrete udfordringer ved at designe en kvalitativ 

undersøgelse 

- fået indsigt i, hvordan sygdomserfaringer kan bruges metodisk og som analysestrategi til at 

generere erkendelse af de kulturelle normer, som normalt forbliver ubevidste 

Indhold 

Et erkendelsesteoretisk problem for human- og samfundsvidenskaberne har gennem 1800-tallet, 

gennem moderniteten og frem til i dag været, at alle eksterne referencer er faldet. Før-moderniteten 

havde Gud som en ekstern referent, som viden i sidste ende kunne grundlægges i. Og 

oplysningstiden havde sin urokkelige tro på en almengyldig, overindividuel fornuft som det eksterne 

referencepunkt, indsigter i sidste ende kunne bindes op på. Men tilliden til en almengyldig fornuft er 

siden oplysningstiden blevet rystet. Senere har også samfundsvidenskaben samlet denne pointe op, 

og det er i løbet af 1900-tallet blevet en udbredt forestilling, at forskningen, særligt den human- og 

samfundsvidenskabelige forskning, ikke foregår betingelsesløst. Forskningen må således 

medreflektere sin egen rolle. Dette kendes som ’immanensproblemet’, dvs. at forskningen er en del 

af den verden, der studeres, og at ethvert perspektiv er positioneret (et perspektiv fra et givet sted), 

hvilket er et særligt udtalt problem i de former for human- og samfundsvidenskab, der undersøger 

’kulturen’. Kultur er netop en samlebetegnelse for alle de praksisser, vi uden at tænke nærmere over 

det, indgår i til daglig, og de må derfor udvikle metodiske og teoretiske redskaber til at undersøge 

det, vi normalt tager for givet, det hverdagslige, det selvfølgelige. Samfundsvidenskabens løsning på 

dette videnskabsteoretiske problem er, at forskningen må reflektere over sit eget perspektiv, 

herunder de metodiske og teoretiske valg, man har foretaget. Et almindeligt kendt design til at skabe 

refleksion er komparation. Men en særlig form for komparation kan kaldes ’pato-epistemologi’, og 

består i at bruge sygdomstilfælde som anledning til refleksion over den normalitet, vi alle tager for 

givet. Dvs. sygdomme kan hjælpe os til at studere de normale tilstande, vi normalt ikke er bevidste 

om. Vi skal i denne session se nærmere på, hvordan det patologiske kan bruges i 

uddannelsesvidenskabelige sammenhænge som metodisk udgangspunkt til at undersøge de 

implicitte rationaler i diverse uddannelsespraksisser.  

 

Litteratur 

Carter, S. M. & Little, M.  (2007). Justifying Knowledge, Justifying Method, Taking Action: 

 Epistemologies, Methodologies, and Methods in Qualitative Research. I: Qualitative Health 

 Research, vol. 17, no. 10, s. 1316 – 1328. (12 sider)  

Garfinkel, H. (2008[1984/1967]). Passing and the managed achievement of sex status in an 

“intersexed” person, part 1. (kap. 5). In Harold Garfinkel (red.) Studies in Ethnomethodology, Los 

Angeles, CA: Polity Press, s. 16-85. (69 sider) 

Ljungdalh, A. K. (2015). Galskab og refleksion. Begrundelse for en patoepistemologisk metode (Kap. 

4). I Jane E. Møller, Søren S. E. Bengtsen & Karen P. Munk (red.) Metodefetichisme. Kvalitativ 

metode på afveje?. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 81-102. (21 sider) 

 

Forberedelse til undervisningen 

Diskuter i f.eks. læsegrupper, studiegrupper, arbejdsgrupper eller eksamensgrupper, hvilke 

patologiske tilfælde, der kunne danne udgangspunkt for en undersøgelse af et alment fænomen (og 

omvendt). 
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Session 9 

Titel: Opsamling; videnskabsteori og kulturanalyser – kvalitative metoder 

Forelæser: Malou Juelskjær  

 

 

Indhold: 

Vi samler op på – og undersøger – hvordan modulet har tilvejebragt indsigter i hvordan kvalitative 

forsknings- og undersøgelsesmetoder dels vedrører praktiske akademiske færdigheder i bevægelsen 

fra forskningsspørgsmål til undersøgelsesspørgsmål til valg og design af metoder og dels vedrører 

skabende og uforudsigelige processer. Vi arbejder videre med, hvordan metoder er uløseligt 

forbundet med videnskabsteoretiske forankringer, feltspecifikke problematikker og 

forskerens/forskningens kundskabsambitioner.   

 

 

 

 

Litteratur knyttet til undervisningen:  

Bramming, P., Gorm Hansen, B., & Gylling Olesen, K. (2009). SnapLog : en performativ 

forskningsteknologi, eller hvad grævlingelorten fortæller om lærertrivsel. Tidsskrift for Arbejdsliv, 

Årg. 11, nr. 4, (s. 24-37) 13 sider.   

Staunæs, D., & Kofoed, J. (2014). Visuel metode som affektivt wunderkammer. I L. Tanggaard, F. 

Thuesen, & K. Vitus (red.), Konflikt i kvalitative studier (1. udg., Kapitel 6, s. 143-172). København: 

Hans Reitzel. 29 sider.  

Kousholt, K. (2016). Testing as social practice: Analysing testing in classes of young children from 

the children’s perspective. Theory & Psychology, 26(3), (s.377-392). 15 sider. 

doi:doi:10.1177/0959354316641911 

 

Denzin, N. K. (2013). “The Death of Data?” Cultural Studies. Critical Methodologies, 13(4), 353-356. 

doi:doi:10.1177/1532708613487882. 3 sider.  

Henningsen, I. & D.M. Søndergaard (2000). Forskningstraditioner krydser deres spor.  Kvalitative 

og kvantitative sociokulturelle empiriske forskningsmetoder. I: Kvinder, køn og forskning 4, (26-38) 

12 sider.  

 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Se blackboard 
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Session 10 

Titel: kollektiv vejledning 

Forelæser: Malou Juelskjær, Heidi Zuschlag, Camilla Nørgaard 

 

 

Indhold: 

Der skal arbejdes med eksamensopgaven som omdrejningspunkt.    

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Såvel litteratur som forberedelse vi blive gjort tilgængelig på blackboard.  

 

 

 
 

 


